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Posudek na diplomovou práci   E v y   V l á č i l o v é, 

Formování středověké říše – Wipo a podoba císařství 

UK FF, Ústav světových dějin, Seminář středověkých dějin, Praha 2012,  

106 stran + přílohy 

 

   Diplomantka si ve své práci vytkla za cíl zmapovat vývoj římsko-německého 

prostoru v době vlády císaře Konráda II., tj. počáteční fázi převzetí moci sálskou 

dynastií. Jedná se o téma zastoupené v německojazyčné literatuře v dostatečné 

míře, přesto skýtající poměrně solidní možnost k vlastnímu studiu – ať už se 

jedná o otázky pojímání moci, vztahy k církvi či vytváření vztahů k sousedům 

na východní a západní hranici. Svoji práci studentka opřela o příslušnou 

odbornou literaturu a především hlavní pramen informující o Konrádově vládě – 

Wiponova Gesta . 

 

   Strukturu práce autorka rozdělila na devět kapitol, v nichž se zaobírá 

předpoklady a průběhem vlády Konráda II. Postupuje v zásadě chronologicky 

od Konrádova rodinného zázemí přes počátky a upevněné vlády až po vrchol 

moci a předání moci synu Jindřichovi. Po obsahové stránce se bezpochyby jedná 

o solidní dílo, rovnoměrně prezentující jak popis událostí, tak jejich interpretaci 

a zdůvodnění. Výsledný obraz je dostatečně plastický a skýtá vhodnou 

prezentaci nástupu nové dynastie, vladařských priorit Sálců a částečně i 

návaznosti na otonské dědictví. 

 

   Dominantní prvek metodického přístupu zpracování práce představuje 

závislost na díle dvorského kaplana Wipona. Studentka rezignovala na další 

prameny z počátku sálské doby a plně se soustředila na pohled prezentovaný 

tímto klerikem. Zde samozřejmě vyvstává otázka, zda je tento přístup dostatečně 

relevantní k plnému postižení tématu. S určitým váháním lze toto omezení 

přijmout, neboť Wipo předložil mimořádně inspirativní dílo, navíc ne vždy 
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jednoduché interpretačně, které si přímo kladlo otázky po vladařské kompetenci 

a ideálech. V rozsahu diplomové práce by zřejmě nebylo ani možné všechny 

ostatní zdroje dostatečně zohlednit, přesto zůstává tato mezera případnou 

výzvou do budoucnosti. Obdobně se poněkud pozastavuji nad výběrem odborné 

literatury. Studentka využila kvalitní literaturu, kterou lze označit za základní a 

zahrnující většinu oblastí zkoumaného tématu, přesto postrádám některá zásadní 

díla (Erkensovu biografickou monografii či přelomovou Schiefferovu studii 

Heinrich II. und Konrad II. a Hoffmannovu monografii Mönchskönig und rex 

idiota) a hlavně časopisecké studie, z nichž mnohé by prohloubily kvalitu práce. 

    

   Pokud moje hodnocení nachází některé prvky, které vnímám jako vhodné 

k doplnění, potom naopak musím ocenit přílohu práce, v níž je předložen 

překlad Wiponova díla do českého jazyka. Jedná se bez diskuze o jedinečný 

počin, který si zaslouží uznání a chválu. Osobně tento překlad vnímám jako 

natolik zásadní, že zcela překrývá moje dílčí námitky k metodě a heuristice.  

    

   Nezbývá mi než konstatovat, že předkládaná diplomová práce je kvalitním 

počinem, který prokazuje jak schopnost diplomantky pracovat s materiály 

primární i sekundární povahy a správně a podrobně je analyzovat, tak i podrobit 

je potřebné komparaci a posléze i vyslovit hodnotící stanoviska. Svojí odbornou 

i formální úrovní práce vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci a 

doporučuji ji k obhajobě s klasifikací  výborně.  

 

 

V Praze 6. září 2012  

 

 

 

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, PhD. ThD. 


